
EPER VESTE 78, EPE   

VRAAGPRIJS € 184.000 K.K.   

WWW.EPERVESTE78.NL



Eper Veste 78, Epe

Op een prachtige locatie bieden wij u aan een 4-kamer hoekappartement met garagebox en berging. Het

appartement is gelegen in de rechtervleugel, op de derde verdieping en bestaat uit een 3-kamer appartement

met een geschakelde kopkamer voorzien van een toilet. Bij het appartement behoren een garagebox van ±

19 m² en een berging gelegen in het souterrain. Het appartementencomplex is voorzien van een intercom,

liften, voldoende parkeerplaatsen en een afsluitbare fietsenstalling.

Indeling appartement:

Entree, hal, bergkast met boiler, toilet met fonteintje, halfopen keuken voorzien van diverse

inbouwapparatuur, royale woonkamer, ruime slaap-/studeerkamer, balkon gelegen op het Zuiden, zeer ruime

slaapkamer, badkamer voorzien van douche en wastafelmeubel. De vierde kamer betreft een kopkamer ca.

2.25 x 2.50 meter met afzonderlijk toilet.

Kortom een prachtig appartement op korte afstand van winkels, sportverenigingen en de bossen!

De Eper Veste

Het appartementencomplex de Eper Veste is recentelijk gerestaureerd waarbij alle appartementen voorzien

zijn van glazen balkonschermen en video-installatie. In de nabijheid bevinden zich de heide van “De

Renderklippen” en “De Dellen”. Het gezellige centrum is binnen een paar minuten bereikbaar.

De maandelijkse servicekosten voor dit appartement:

Basisservicekosten: ` € 235,50

kosten onderhoud: € 147,90

voorschot stookkosten: € 40,-

Kosten kopkamer: € 14,50 (onderhoudsbijdrage)

€ 5,- (bijdrage elektra)

€ 5,- (voorschot stookkosten)

Bijdrage uitpandige garage € 10,-

Deze maandlast voorziet een groot deel van de woonlast.

Bij deze servicekosten zijn inbegrepen:

• voorschot voor de verwarming;

• onderhoud en reparaties van de gemeenschappelijke installatie;

• waterverbruik, huisvuilafvoer en zuiveringslasten;

• opstal- en glasverzekering;

• personeelskosten, glazenwasser;

• onderhoud van gebouw en tuin;

• reservering voor klein/groot onderhoud.

Wetenswaardigheden:

Bouwjaar: 1969

Inhoud: 338 m³

Woonoppervlakte: ca. 103 m²

Verwarming: d.m.v. blokverwarming

Warm water: d.m.v. boiler

Isolatie: grotendeels glasisolatie

Aanvaarding in overleg.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 184.000 k.k.

Status Beschikbaar

Aanvaarding In overleg

Bijdrage VvE € 457,90 per maand

Bouw

Soort appartement Galerijflat

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwjaar 1969

Soort dak Plat dak

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 103 m
2

Gebouwgebonden buitenruimte 6 m
2

Externe Bergruimte 23 m
2

Overige inpandige ruimte 1 m
2

Inhoud 338 m
3

Indeling

Aantal kamers 4 (2 slaapkamers)

Aantal badkamers 1 badkamer

Badkamervoorzieningen 1 douche en 1 wastafel

Aantal woonlagen 1 woonlaag

Gelegen op 3
e
 woonlaag

Voorzieningen Tv kabel

Energie

Voorlopig energielabel E

Isolatie Gedeeltelijk dubbel glas

Verwarming Blokverwarming

Warm water Elektrische boiler eigendom

Kadastrale gegevens

EPE EN OENE B 2743

Omvang Geheel perceel

Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan bosrand, in bosrijke omgeving en vrij uitzicht

Tuin Geen tuin

Balkon/dakterras Balkon aanwezig

Bergruimte

Schuur/berging Inpandige berging (1)

Voorzieningen Voorzien van elektra

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren

Garage

Soort garage Garagebox

Capaciteit 1 auto

VVE Checklist

Inschrijving KvK Ja

Jaarlijkse vergadering Ja

Periodieke bijdrage Ja (€ 457,90)

Reservefonds aanwezig Ja

Onderhoudsplan Ja

Opstalverzekering Ja

Eper Veste 78, Epe







































Plattegrond







Kadastrale kaart



Lijst van zaken


















